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Desenvolver, selecionar e divulgar conteúdo 

edifi cante e de interesse aos profi ssionais da 

área de saúde, no Brasil e no exterior, com o 

propósito de informar e auxiliar na formação dos 

diversos profi ssionais que fazem parte e ajudam 

a construir esse segmento tão importante para 

o País.

Há mais de 15 anos no mercado 

editorial e com foco na indústria 

farmacêutica, a DPM Editora produz 

periódicos dirigidos tanto para o setor 

farmacêutico quanto para a classe 

médica.

Nosso portfólio é composto pela 

Revista UPpharma e sites SnifBrasil e 

SnifDoctor.

Produtos que fazem parte da cultura 

da indústria  farmacêutica são o elo 

entre os profi ssionais que direta e 

indiretamente atuam neste segmento 

de mercado.

Produzir veículos informativos de qualidade, 

relevância e credibilidade, com imparcialidade 

abordando fatos, pessoas e empresas.

Manter relacionamento saudável com as fontes 

de notícias, parceiros e empresas, respeitando 

os princípios éticos de privacidade, buscando 

informar o seu público leitor com imparcialidade.

Primar pela transparência em todas as ativi-

dades desenvolvidas, considerando a verdade e 

honestidade como princípios básicos.

Visão Missão Valores

Quem somos
Lançamento da Revista 

Grupemef (Grupo dos 

Profi ssionais Executivos 

do Mercado Farmacêu-

tico)

DPM Editora passou a 

ser responsável pela 

produção e adminis-

tração da Revista.

Lançamento do site Snif-

Brasil (Somente Notícias, 

Indústria Farmacêutica 

Brasil)

Novo posicionamento de 

marca da Revista.

Alteração do nome 

comercial para Revista 

UPpharma

Lançamento do site 

SnifDoctor

Lançamento do Prêmio 

TOP Suppliers – Prêmio 

digirido aos fornece-

dores de produtos e 

serviços para as áreas 

de marketing, vendas e 

fi nanceira da Indústria 

Farmacêutica.

Lançamento da versão 

digital da Revista UP-

pharma

1978 1999 2005 2006 2008 2013



Lançado em 2005, o portal SnifBrasil – Somente Notícias, Indústria Far-

macêutica Brasil – é o primeiro portal noticioso que preencheu a lacuna de 

informações na Indústria Farmacêutica.

Surge como um veículo capaz de infl uenciar de forma positiva os profi ssionais 

que atuam neste mercado, oferecendo um gama de informações e notícias, 

tais como: lançamento de medicamentos, pesquisas, tratamento de doen-

ças, TI, comunicação, marketing, vendas, entre outros assuntos de interesse 

desses profi ssionais.

A palavra-chave para defi nir o SnifBrasil é a interatividade, pois dispomos de 

ferramentas que possibilitam a participação ativa de nossos leitores por meio 

do compatilhamento das notícias nas principais mídias sociais. Para tanto, 

basta que o visitante faça o cadastro no portal e se torne um assinante.

A Assinatura é gratuita. A partir daí, os assinantes recebem os boletins sema-

nais às terças-feiras com as principais notícias da última semana, além de ter 

acesso a conteúdos exclusivos por meio do login.

Atualmente, temos 10.000 assinantes em nosso cadastro.

www.snifbrasil.com.br

Sobre o SnifBrasil



Perfi l do Público
O público assinante é composto por executivos da Indústria Farmacêutica, profi ssionais decisores em suas áreas de atuação. São eles:

Presidentes, Diretores e Gerentes de diversas áreas (marketing, vendas, RH, industrial, científi co, TI, compras e inteligência de mercado.

Um mercado que gera mais de 75 mil empregos diretos, sendo que 40% deles são de profi ssionais com salário médio acima de 6.000,00 reais, 8% (+/- 

6.000) pertencem à classe premium.

O segmento farmacêutico é composto por aproximadamente 200 laboratórios, nacionais e multinacionais, sendo que 90% do faturamento está concentrado 

em 80 laboratórios, dos quais 100% são assinantes do SnifBrasil.

Um mercado que nos últimos cinco anos vem apresentando um crescimento anual na casa dos 2 dígitos. Portanto, é um mercado potencial para B2B e B2C.

Atualmente, com uma venda anual de R$ 60 bilhões.



Audiência
Page Views: 281.035

Impressões: 94.918
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Espaços para divulgação

Formato: 606 X 800 pixels

Resolução: 72 dpi’s

Valor: R$ 4.700,00 
por envio - 10.000 assinantes

*Os banners adquiridos no site também serão veiculados nos boletins semanais do SnifBrasil enviados para todos os assinantes.
Os boletins são enviados todas às terças-feiras destacando as principais notícias da última semana. Caso seja feriado, o boletim será en-
viado no primeiro dia útil subsequente.

Banner TOP

Formato: 715 x 90 pixels

Período de veiculação: 30 dias

Valor: R$ 5.000,00

Banner Side

Formato: 200 x 106 pixels

Período de veiculação: 30 dias

Valor: R$ 1.800,00

Banner Intermediário

Formato: 715 x 90 pixels

Período de veiculação: 30 dias

Valor: R$ 3.200,00

Site

Boletim Semanal (terças-feiras)*

Conteúdo patrocinado 
E-mail Marketing

Esta é mais uma ferramenta de 

comunicação que disponibiliza-

mos para nossos anunciantes.

Para empresas que têm o inte-

resse em fazer uma divulgação 

mais focada e de alto impacto 

junto aos nossos assintantes.

Content 

Marketing

Seções
Home Notícias Dicas

Colunas Serviços Links Interessantes
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